
.**+*

^fr|-l! P T ii[]il+[il,Tiffi$ouo,,y(H
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01, \w.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupt.gov.pl, Nlp: 7010071270, REGON: 141007145

INFORMACJA POKONTROLNA v. 2

L Informacje o kontrolowanym Projekcie

I Tytul Projektu ,,WdroZenie Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania Ruchem TRISTAR
w Gdarisku, Gdyni i Sopocie"

2

Numer umowy o
dofinansowanie/
aneksu do
umowy o
dofinansowanie

l) POIS.08.03.00-00-004/10-00 z dnia 25.05.2011r.
2) PON.08.03.00-00-0041 10-03 z dnia01,07.2015r.

3
Calkowita
wartoSd Proiektu

184 263 558,91 PLN
r59 618 883,s8 PLN

1)

2)

4
WartoS6
wydatk6w
lrwalifikowalnvch

1) 183 7s4 594,41 PLN
2) 1s8 890 965"07 PLN

3
WartoSd
dofinansowania
Proiektu

1) 156 191 405,24 PLN
2) 135 057 320,30 PLN

6
Okres
kwalifikowalnoSci
wvdatk6w

l) 01.01.2007 r. - 30.06.2014 r.
2) 01.01.2007 r. -31.12.2015 r.

il. Dane j ednostki kontrolowanej

7 Beneficjent

Beneficjent - Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszalka Pilsudskiego 52154,
81 - 382 Gdynia

Partner - Gmina Miasta Gdariska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Partner - Gmina Miasta Sopotu, ul. KoSciuszki 25127 . 8I-j04 Sonot

8

Osoby
reprezentuj4ce
Beneficjenta
podczas kontroli

Monika Grocholewska - Wydzial Inwestycji UM Gdyni
Marek Supernat -Wydzial Program6w Rozwojowych UM w Gdarisku
Martyna wojnarowska-wydzial Program6w Rozwojowych uM w Gdarisku
Ewa JEdrzejewska -Wydziat Inwestycji UM Gdyni
Beata Neumann - Wydzial Projekt6w Rozwojowych UM Gdyni
Joanna Jankowska -Wydzial Projekt6w Rozwojowych UM Gdyni
Malgorzata PabiS-Rzeniewicz - Wydziat Inwestycji UM Gdyni
Ewa Laskowska - Zarzqd Dr6g i Zieleni w Gdyni
Frzemyslaw Wigckowski-ZarzqdDr6g i Zieleni w Gdyni
Maciej Bodal - Zarzqd Dr6g i Zieleni w Gdyni
Jacek Oskarbski - Zarzqd Dr6g i Zieleni w Gdyni
Wieslawa Szleszkowsk a-Zalew ska - Wydzial B udZetu UM Gdynia
Wojciech Ogint - Zarzqd Dr6g i Zieleni w Sopocie
Alicja Helbin - Wydzial Budzetu UM Gdynia
Justyna Kisielewska - UM Sopot Wydzial Finansowy
Krzysztof tr utowicz - Gdariskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.

III. Dane dotycz4ce kontroli i jednostki kontroluj4cej

9
Jednostka
kontroluiaca In stytucj a W dr aZaj qca: Centrum Unij nych Proj ekt6w Transportowych



10
Podstawa prawna
przeprowadzenia
kontroli

- ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 22J, poz. i 65 8 z p62n. zm.) - art. 35 e ust. 1,

- Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-004/10-00

- UpowaZnienie nr Il0l20I5 z dnia 04.09.2015 r.

11 Cel kontroli

celem kontroli jest potwierdzenie realizacji Projektu zgodnie z umow4
o dofinansowaniu, potwierdzenie prawdziwosci i prawidlowosci
poniesionych wydatk6w oraz zweryfikowanie tresci wniosku Beneficjenta
o platno66 koricow4 w czpsci dotyczqcej przebiegu realizacji projektu
i potwierdzenie informacji tam zawafich ze stanem fakffcznym.

T2
Tryb i rodzaj
kontroli Kontrola planowa miejscu w trakcie realizacji Projektu.

13

Termin
przeprowadzenia
czynnoSci
kontrolnvch

07.09.2015 r. do 20.09.2015 r.

t4
Sklad osobowy
zespolu
kontroluj4cego

1. Jakub Laskowski, Kierownik Zespolu Kontrolujqcego, Wydzial Kontroli
na Miejscu, Departament Kontroli CUPT,

2. Emil Janiak, Ekspert zewnptrzny (na podstawie umowy nr
P103312014-00 zawartej w dniu I4.ll.20I4r. pomiEdzy CUPT a URS
Polska Sp. z o.o. - obecnie AECOM Polska Sp. z o.o.

15 Zakres kontroli

Zal<r e s kontro li ob ej mowal weryfi kacj p nastEpuj 4cy ch zagadnief:
{ ustalenie rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania projektu oraz

por6wnanie ustalefr z danymi przedstawianymi przez Beneficjenta we
wnioskach o ptratnoSd (bqdZ innych dokumentach),

r' ustalenie, czy Projekt jest realizowany zgodnie z przyjEtym
harmonogramem,

'/ kontrolg wybranych dokument6w finansowych obejmuj4c4 m.in.
prawidlowoS6 zaliczenia poniesionych wydatk6w do wydatk6w
kwalifikowanych w zakresie nie weryfikowanym wczeSniej przezCIJpT,

'/ kontrolg systemu ksiggowania wydatk6w kwalifikowalnych przez
Beneficjenta, spos6b archiwizowania danych finansowo - ksiggowych,

'/ sprawdzenie podstawowych dokument6w formalno-prawnych
zwiqzanych z Projektem i kontraktami (m.in. podpisanych kontrakt6w,
dokumentacji technicznej, pozwoleri na budowE, protokol6w odbioru
czgSci owego/ostatecznego),

'/ weryfikacjg, czy majqtek wyworzony lub zakupiony w celu realizacji
Projektu jest wykorzystywany zgodnie z celami Projektu,

{ kontrolg zapewnienia przez Beneficjenta odpowiedniego nadzoru nad
prowadzonymi pracami budowlanymi,

'/ prowadzenie przez Beneficjenta dzialah informacyjnych
i promocyjnych,

'/ zachowanie przez Beneficjenta zasad dotyczqcych archiwizacji
dokument6w,

'/ sprawdzenie, czy dokumentacja zwiqzana z realizacjq projektu jest
kompletna i prawidlowa,

'/ wyniki wczeSniejszych audyt6w i kontroli zewngtrznych projektu oraz
r ealizacja zalec en p okontro lnych,

'/ kontrolp rcalizacjiProjektu pod kqtem ochrony Srodowiska,
,/ kontrola realizacji projektu pod k4tem zgodno6ci projektu

z politykami horyzontalnymi (r6wnoS6 szans, pomoc publiczna, ochrona
Srodowiska).

J,r'



16
Metodyka
kontroli

Wyb6r dokument6w finansowych do kontroli:
W ramach projektu Beneficjent zloLryl17 wniosk6w o platnoS6.

w trakcie kontroli weryfikacji na miejscu poddane zostan4 faktury dotyczqce
um6w realizowany ch przez Benefi cj ent a or az podmiot upowaZniony do
ponoszenia wydatk6w.

Wyb6r dokument6w do kontroli w pozostal.vch obszarach
Pr6ba dokument6w w pozostalych obszarach zostala dokonana na podstawie
profesjonalnego os4du zespolu Kontrolujqcego-, doswiadczeri zdobytych
podczas prowadzonych kontroli w ramach PoIiS przez czlonk6w Zespolu
Kontroluj4cego w ramach przypisanych zakres6w kontroli.

Ustalenia dot. rzeczowej realizacji Projektu inwestycyjnego opafte s4na
dokumentach autoryzowanych przez osoby lub instSrtucje do tego
upowa2nione, uzupelnione o oglgdziny czlonk6w ZK.

z przedmiotowej kontroli wyl4czono zakres dot. zam6wieri publicznych,
kt6re podlegaly kontroli na dokumentach w siedzibie CUPT.

w kontrolowanych obszarach zK przeprowadzil kontrolg w oparciu
o nastgpuj4ce techniki i metody kontroli:
{ opracowanie Programu kontroli, w tym zebranie i analiza informacji

o kontrolowanym Proj ekcie,
r' weryfikacjp oryginal6w dokument6w zwiqzanych z realizaciqprojektu

i jego promocj6

r' weryfikacig sposobu przechowywania i archiwizowania dokument6w
zw iqzany ch z r e alizacj qProj ektu,
wizjaw terenie, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej,

Jt"



Wykaz skr6t6w:

Beneficient Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pilsudskiego 52154,81 * 382 Gdynia
CUPT Centrum Unijnych Pro.jekt6w Transportowych

Projekt
Proj ekt r ealizowany na podstawie umowy nr POIS. 0 8. 03 . 00-00-00 4 I l0 -00
,, Wdro z eni e Zinte gr owane go S ystemu Zar zqdzania Ruchem TRI S TAR
w Gdarisku, Gdyni i Sopocie"

HRP Harmonogram Realizacj i Projektu
LS Lista Sprawdzaj4ca
POIiS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

Partnerzv - Gmina Miasta Gdariska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
- GminaMiasta Sopotu, ul. KoSciuszki25127,8I-704 Sopot

Gminy
Tr6imieiskie Benefi cj ent i P artnerzy Proj ektu

UE Unia Europejska
UoD Umowa o dofinansowanie

Umowa Partnerska

Umowa Partnerska nr Soo.0722-501rc z dnia 30.08.2010r. w sprawie wsp6lnej
realizacji Projektu pn.,,Wdro2enie Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania
Ruchem TMSTAR w Gdarisku, Gdyni i sopocie" wraz z pofniejszymi aneksami
zaw arta pomipdzy Gminami T16l miei skimi.

WoD Wniosek o dofinansowanie
WoP Wniosek o platnoSd

ZK Zesp6l Kontroluj4cy



I IV. Wynik kontroli 
]

1. Realizacja Projektu odbywa siE zgodnie z zasadami okreSlonymi w regulaminach wewnEtrznych
or az na zanqdzeniach B eneficj enta i P artner6 w.

2. W celu wsp6lnej realizacji Projektu zawarta zostala pomipdzy realizuj4cymi go Gminami
Tr6jmiejskimi Umowa Partnerska nr 500.0722-50/10 z dnia 30.08.2010r. w sprawie wspillnej
realizacii Proiektu pn. ,,WdroZenie Zintegrowqnego Systemu Zarzqdzania Ruchem TRISTAR w
Gda{tsku, Gdyni i Sopocie".

3. Zgodnie z zapisami powy2szej umowy procentowy udzial gmin w wartoSci Projektu przedstawia
sig nastEpuj4co:

. Gmina Miasta Gdafrska - 52,81yo, wg Aneksu nr | 223.02.20I1r - 53,1 IYo, wgAneksu nr
2 z 09.07.20r3r 53, r7yo, wg Aneksu nr 3 z 2r.0g.20r5r 52"76%.
co stanowi kwotE: 842I3 552,82 PLN,

o Gmina Miasta Gdyni * 38,97yo, wg Aneksu nr | 223.02.201Ir - 38,J8oA, wg Aneksu nr 2 z
09.07.20131 41,94yo, wg Aneksu nr 3 z zr.0g.z0l5r 42,32oA,
co stanowi kwotE: 67 547 380,1IPLN,

r Gmina Miasta Sopotu * 8,220 , wg Aneksu nr | 223.02.2011r - 8,1 l%o, wgAneksu nr 2 z
09.07.2013r * 4,89yo, wg Aneksu nr 3 z2l.0B.Z0I5r * 4,92yo,
co stanowi kwotg: 7 857 950,65 PLN.

4. Za realizaciE um6w na wykonanie rob6t budowlanych na rzeczkazdej z gmin odpowiedzialne
byty odpowiednio: Gmina Miasta Gdyni - kom6rka Urzpdu Miasta Gdyni (Wydzial Inwestycji)
we wsp6lpracy z Zarzqdem Dr6g i Zieleni w Gdyni, Gmina Miasta Gdafrska - sp6lka celowa
gminy (Gdafrskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.), Gmina Miasta Sopotu - samorz4dowa
jednostka budzetowa (ZarzqdDr6g i Zieleni Sopot).

5. ZK potwierdzil istnienie procedur, kt6rych posiadanie i przyjEcie Beneficjent zadeklarowal
w treSci WoD.

Zal<r esniniej szy ro.,ur rOort

P103312014-00 zawartej w dniu"l4.ll.20l4r. pomigdzy CUPT a URS Polska Sp. z o.o. (obecnie
AECOM Polska Sp' z o.o.). Opinia opracowana na podstawie powyZsze go zlecenia stanowi integraln4
czgS6 informacj i pokontrolnej.

Dokumentacja w tym zakresie stanowi zalqcznlknr 1 do akt kontroli

l. Zgodnie zzawartqUmowqPartnerskq, Beneficjent iPartnerzy ujmuj4w ksiEgach rachunkowych
v,rylqcznie wlasne przychody, koszty i wydatki zwiqzane z realizacjqprojektu.
Dodatkowo w celu ustalenia zasad rozliczenia migdzy miastami dodatkowych koszt6w (np.
dzialafi informacyjno-promocyjnych, koszt6w przesytek kurierskich, opracowania dokumentacji),
p omiEdzy paft nerami zaw ier ane byly Umowy s z c z e 96l ow e .

W toku kontroli stwierdzono, 2e zar6wno Beneficjent jak i Partnerzy posiadaj4 politykq
rachunkowoSci zgodnie, z kt6rq stosowali wyodrgbnionE ewidencjg ksipgow4 dla wydatk6w
zw iqzany ch z r e alizacj q Proj ektu.

2.

J.



T.

5.

6.

I i.

12.

1.

8.

9.

10.

ZK przedstawiono wydruki z kont Beneficjenta i Partner6w potwierdzajqce, Ze do cel6w
realizacii Projektu zatohone zostaly oddzielne ksiggi rachunkowe, do kt6rych pr4rpisano plan
kont zgodnie z zaruqdzeniem wewngtrznym jednostek. W wyniku weryfikacji przedmiotowej
dokumentacji stwierdzono, 2e wprowadzono i stosowano odrEbnq informatyczn4 ewidencjg
ksiggow4 koszt6w, wydatk6w i przychod6w umoZliwiaj4c4 identyfikacjp wsrystkich transakcji
i poszczeg6lnych operacji bankowych zwiqzanych z projektem.

Na dzieri kontroli lqczne wydatki zwiqzane z Projektem wyniosly 120 549 011,84 PLN w tym:
i) Gmina Miasta Gdyni - 51 404 603,19 PLN,
2) Gmina Miasta Gdanska - 64 269 900,22 PLN,
3) Gmina Miasta Sopotu - 4 874 508,43 PLN.

W trakcie kontroli ZKprzedNoZono dokumenty OT na kwotg:
1) Gmina Miasta Gdyni - I 272868,48 PLN,
2) Gmina Miasta Gdariska - 8 603 758,86 PLN,
3) Gmina Miasta Sopotu * 0,00 PLN.

Srodki na pokrycie wkladu wlasnego w realizacjg projektu zostaly zabezpieczone w Wieloletnich
Planach Inwestycyjnych Miast Partner6w w projekcie - Gdafska, Gdyni i Sopotu. ZK
przedstawiono kopie stosownych uchwal w powyZszej sprawie.
Faktury za wykonane uslugi i roboty budowlane wystawiane sE na rzeaz Beneficjenta lub
Partnera, kt6ry dokonywal zaplaty ze swojego konta bankowego.
Koszty operacyjne, zwiqzane z eksploatacj4 i utrzymaniem Systemu TRISTAR, wybudowanego
w ramach Projektu, bgd4 ponoszone przez Gminy Tr6jmiasta w zakresie, w jakim wytworzony
maj4tek do nich naleiry.

Refundacja poniesionychprzez Partner6w wydatk6w, (kt6re Beneficjent przedkladawe WoP do
CUPT), zgodnie zawartqUmowq Partnerskqrealizowanajest na wniosek Wydzialu Projekt6w
Rozwojowych Urzpdu Miasta Gdyni, kt6ry wystgpuje do Wydzialu BudZetowego - Referat ds.
Rozliczeri Finansowych Projekt6w Unijnych Urzpdu Miasta Gdyni z Wniosek o przekazanie
czqici Srodkdw refundacji, w okreslaj4c kwotg i nr konta bankowego Partner6w.
Rozliczenie koszt6w dziatafi wsp6lnych okreslonych w (Jmowach szczegdlowycft nastgpowalo na
podstawie sporz4dzonego przez Gming Miasta Gdyni Wniosku o przekazanie Srodkdw

finansowycft, kierowanego do Partner6w Projektu. Koszty te dzielone byty zgodnie z zapisami
wyZej wymienionych um6w.
Na podstawie oryginal6w dokument6w finansowo-ksipgowych zweryfikowanych w siedzibie
Beneficjenta i Partner6w ustalono, 2e:

1) dokumenty finansowo - ksiEgowe zostaLy opatrzone dekretem ksiggowym, sprawdzone
pod wzglpdem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wyplaty,

2) dane zawarte w systemie ksiggowym s4 zgodne z danymi na oryginalach dokument6w,
3) dokumenty finansowo-ksiggowe, stanowiqce podstawE poniesienia wydatku zostaly

opisane w spos6b wskazuj4cy na nr UoD.
Projekt nie jest przedsigwzigciem generuj4cym doch6d - nie przewiduje siE pobierania 2adnych
oplatzakor4zstanie z powstalego w ramach przedsipwzigcia Systemu.

Dokumentacja finansowo-ksiggowa jest na bieZqco archiwizowana i zabezpieczana.

4. KwalifikowalnoS6

Wg postanowiefr Aneksu nr 3 do UoD planowany calkowity koszt realizacji Projektu wynosi
159 618 883,58 PLN, z tego warto66 wydatk6w kwalifikowanych 158 890 965,07 PLN
i obejmuje okres od 01.01.2007 r. -31.12.2015 r.

13.

14.

l.

,)r""



2. Kontrolowane wydatki zostaly poniesione w okresie kwalifikowalnoSci wydatk6w.
3' Podatek VAT zostal wlqczony do koszt6w kwalifikowanych, gdyz Gminy Tr6jmiasta bEdqce

Partnerami w projekcie, na bazie obowi4zujqcego prawa, nie maj4 mozliwo5ci odzyskania
(zwrotu) tego podatku.

Dokumentacja w tym zakresie stanowi zalqczniknr 2 do akt kontroli.

| 5. Procedury zawierania um6w 
,

Kontrola nie obej mowala zakre su zam6w iefi publicznych.

Projekt nie byl kontrolowany przez inne instytucje, poza kontrol4 zam6wieri publicznych
przeprowad zany ch przez CUPT.

Przedmiotowy Projekt umoZliwia realizacjgpolityki r6wnych szans. Na 2adnymz etap6w realizacji
i eksploatacji Projektu nie przewiduje sig wykluczenia jakiejkolwiek grupy spolecznej lub jej
dyskryminowania,

I U. Dzialania inlbrmacyino-promocyjne 
,

Zal<res niniejszy zostal skontrolowany w ramach Zlecenia Szczeg6lowego nr 5710912015 do
umowy nr P1033/2014-00 zawartej w dniu l4.ll.20I4r. pomiEd4, CUPT a URS polska Sp. z o.o. _

obecnie AECOM Polska Sp. z o.o.). Opinia opracowana na podstawie powyzszego zlecenia
stanowi integraln4 czpS6 informacj i pokontrolnej.

Dokumentacja w tym zakresie stanowi zalqczniknr 1 do akt kontroli

Zakres niniejszy 
"

umowy nr P103312014-00 zawartej w dniu l4.Il.20l4r. pomigdry CUPT a URS Polska Sp. z o.o. -
obecnie AECOM Polska Sp. z o.o.). Opinia opracowana na podstawie powyZszego zlecenia
stanowi integraln4 czpsi informacj i pokontrolnej.

Dokumentacja w tym zakresie stanowi zalqczniknr 1 do akt kontroli

I V. Nieprawidlowo5ci (w rozumieniu rozporzedzenia Rady (wEj@

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidlowo6ci w rozumieniu rozporzqdzenia Rady (WE)
1083t2006.

w. Wnioski i zalecenia

1. ZK potwierdzil istnienie procedur, kt6rych prryjEcie i stosowanie Beneficjent zadeklarowat,
ubiegajqc siE o dofinansowanie ze Srodk6w UE w ramach pO IiS.
Wnioski i wstgpne zalecenia dot. czgsci rueczowej zawarte sq w zalqczonym opracowaniu
sporz4dzonymprzezAEcoM Polska Sp. z o.o.

2.

3. W celu wsp6lnej realizacji Projektu zawarta zostala pomigdzy realizuj4cymi go Gminami



Tr6jmiejskimi Umowa Partnerska nr 500.0722-50/10 z dnia 30.08.2010n w sprmuie
wspdlnei realizacji Projektu pn. ,,fldrohenie Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania Ruchem
TNSTARw Gdarisku, Gdyni i Sopocie".

4' W wyniku weryfikacji dokumentacji finansowej stwierdzono, Ze wprowadzono i stosowano
odrgbn4 informatycznq ewidencjp ksiEgow4 koszt6w, wydatk6w i przychod6w umoZliwiajqc4
identyfikacjp wsrystkich transakcji i poszczeg6lnych operacji bankowych zwiqzanych z
Projektem.

5. Zaleca sip, aby po zakohczeniu roku Beneficjent przeslaL dokumenty dotyczqce osratecznego
rozlic,zenia inwestycji pod wzglpdem finansowym i rzeczowym.

6' Procedury Beneficjenta dotyczqce archiwizacji gwarantujq przechowywanie dokument6w
przez okres 3 lat od zamknigcia PO tis.

VII. Pouczenie

t. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 9 i 9a ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki ronuoju (Dz. u. Nr 227, poz.
1658 z p62n. zm.), kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego
upowaZnionej, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej,
pr4rsluguje moZliwo56 zlohenia w formie pisemnej odmowy podpisania informacji
pokontrolnej wraz z iei uzasadnieniem oraz odeslania jednego egzemplarza
niepodpisanej informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej
ptzez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobp przez niego upowaZnion4 nie
wstrzymuj e sporzqdzeni a i przekazania zaleceh pokontrolny ch przez CUPT.

W przypadku akceptacji zapis6w zawaftych w informacji pokontrolnej, proszg Kierownika
jednostki kontrolowanej lub osobE przezniego upowaZnionq w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania informacji pokontrolnej, o wysylanie podpisanego jednego egzemplarza
informacji pokontrolnej do CUPT.

2.

Instytucj a kontroluj 4ca :

Podpis Data

Kierownik Zespolu Kontroluj4cego

zl {.4t.ba f,.

Instytucja kontrolowana:

Podpis Data

t"t ilo-. toft

Ja^



TYTUI. OPRACOWANIA:

Informacja pokontrolna z kontroli na miejscu realizacji projektu:
,,wdro2enie Zintegrowanego systemu zarzqdzania Ruchem TRlsrAR w
Gdafisku, Gdyni i Sopocie" PO|S.08.03.00-00-O04t10

Dotyczy Zlecenia Szczeg6lowego nr 7910912015 z dnia e1.10.2015 r.

Opracowano w ramach Umowy nr P103312014-00 z dnia 14.11.2014.

,,Swiadczenie uslugi doradztwa technicznego, prawnego otaz ekonomicznego dla Centrum

Unijnych Projektow Transportowych w ramach dzialan zwiqzanych zwdra2aniem projekt6w

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko"

Wersja 02

Warszawa, 3 grudzieri 2015 r.

fl lot*,*:l**rly,I*tinooowsro ,'ffitU F T LxH[Ti".51,:rI H



Agco/H" Swiadczenie uslugi doradztwa technicznego, prawnego oraz ekonomicznego
d la Centru m U nijnych Projekt6w Transportowych

Zlecenie Szczegolowe nr 7 91091201 5

SPIS TRESCI

1. Informacje o kontrolowanym Proiekcie............ .........................4

2 Dane jednostki kontrolowanej.............. ................... 4

3 Dane dotycz4ce kontroli .......................5

4 Wykaz skr6t6w..... ............... g

5.'1 Realizacja projektu, w tym robot budow|anych................. ........................ g

5.1.1 Zakres rzeczowy projektu .............. g

5.1.2 Umowa podstawowa ................... 10

5.'1.3 lnne umowy, na podstawie kt6rych poniesiono wydatki kwalifikowane ................ .....................12

5.1.4 Podsumowanie kontroliw zakresie prac budowlanych ..... 13

5.2 Realizacja uslugi nadzoru inwestorskiego .......... ................. j4

5.2.1 Umowy....... ...............14
5.2.2 Personel Nadzoru .....14
5.2.3 Podsumowanie .............. ..............14

5.3 Wska2niki realizacji projektu .......... 15

5.4 Dzialania informacyjne i promocyjne ................. 16

5.5 Archiwizacja ................. 19

5.5.1 Budynek Urzgdu Miasta Gdyni......... ..............20
5.5.2 Zarzqd Dr6g i Zieleni w Gdyni .......................21

5.5.3 Zarzqdu Dr6g i Zieleni w Gda6skr, .................22
5.5.4 Czas przechowywania dokument6w ..............23
5.5.5 Przekazanie dokumentow do uzytkownik6w............ .........24

5.6 Wynik kontroli

6 Podstawa opracowania.............. .........24

7 Zespot opracowujqcy raport... ............24

8 Spis zalqcznik6w ..............25

24



AECgtH":il'el?i:Jf ,H',il'J$"ii:il[,?f il;;:il?%"d:f, 
-nesoorazekonomiczneso

Zlecenie Szczeg6lowe nr 7910912015

SPIS RYSUNK6W

Rysunek 1. Oznakowanie w tramwaju wyposazonegow urzEdzenie pokladowe i antenq GPS. .............. 18

Rysunek 2.Tabliczka informacyjna dla stanowiska sterowania ruchem w Sopocie ... .. 18

Rysunek 3. Artykul prasowy dotyczqcy projektu ............19

Rysunek 4. Dokumenty przechowywane w Urzqdzie Miasta Gdynia........ ...........21

Rysunek 5. Dokumenty przechowywane w ZD\Z w Gdyni ................22

Rysunek 6. Dokumenty przechowywane w ZDiZw Gdahsku ...........23

Rysunek 7. Dokumenty przechowywane w ZD\Z w Gdahsku ...........23

3,



fu-cojH" Swiadczenie uslugi doradztwa technicznego, prawnego oraz ekonomicznego
d la Centru m U nijnych Projekt6w Transportowych

Zlecenie Szczeg6lowe nr 7910912015

1. Informacje o kontrolowanym Projekcie

1 Tytul projektu Wd roZen ie Zi nteg rowa nego System u Zauqdzania R uchem
TRISTAR w Gdarlsku, Gdyni i Sopocie"

z Numer umowy o
dofinansowanie Umowa: PO|S.08.03.00-00-004/10 z dnia 17.02.2011 r

? Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu pn.:,,Wdrozenie Zintegrowanego Systemu
Zarzqdzania Ruchem TRISTAR w Gdarisku, Gdyni i Sopocie" jest
budowa systemu zarzqdzania i sterowania ruchem opartego o
rozbudowg infrastruktury sygnalizacyjnej wraz z budowq
infrastruktury telekomunikacyjnej, a takze budowg dw6ch
wsp6tpracujqcych ze sobq Centr6w Zarzqdzania i Sterowania
Ruchem - jednego w Gdyni, obejmujqcego zasiggiem dzialania
obszar Gdyni oraz drugiego w Gdarisku, obejmujqcego zasiqgiem
dzialania obszar Gdanska i Sopotu. W obrgbie wrv. systemu
zostanq zastosowane podsystemy funkcjonalne w zakresie
sterowania ruchem z priorytetami dla pojazd6w transportu
zbiorowego i wykrywaniem incydent6w, pomiar6w ruchu, nadzoru
wizyjnego, nadzoru meteorologicznego, znak6w i tablic zmiennej
treSci, informacji parkingowej, informacji dla kierowcow,
zarzqdzania bez p i ecze h stwe m ( rej es tr aqa pzqazd u n a
cze rwo n ym Swietle, rejestracj a p rzekroczefi prgd ko6ci,
ide ntyf i kacja pojazd 6w), zarzqdzania trans po rtem zb io rowym
(dynamiczna informacja pasazerska, wsp6lpraca z systemem
sterowania ruchem), planowania ruchu.
Ponadto, w ramach projektu realizowane sq dzialania
informacyj no-promocyjne oraz peln iona jest usluga nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

2 Dane jednostki kontrolowanej

4 Beneficjent

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia
Al. Marszalka Pilsudzkiego 52154

dzialalqcy w imieniu wlasnym orazw imieniu I na zecz..

1. Gminy Miasta Sopot z siedzibq B1-704 Sopot, ut.

Ko$ciuszki2Sl2T
2. Gminy Miasta Gdafisk z siedzibq 80-803 Gdarisk, ul. Nowe

Ogrody 8112

6
Osoby reprezentuj4ce
Beneficjenta podczas
kontroli

Malgorzata PabiS - Rzeniewicz (Urzqd Miasta Gdyni)

Krzysztof t-utowicz (Gdafiskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.)

Joanna Jankowska (Urzqd Miasta Gdyni)

Beata Neumann (Urzqd Miasta Gdyni)

Wojciech Ogint (Zarzqd Dr6g i Zieleni w Sopocie)

Jacek Oskarbski (Zarzqd Dr6g i Zieleni w Gdyni)

Marek Supernat (Urzqd Miasta Gdarisk)
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3 Dane dotyczqce kontroli

Tryb i rodzal kontroli Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu

Termin przeprowadzenia
kontroli Od 14.09.2015r. do 18.09.2015r.

8
SkNad osobowy zespolu
kontrolujqcego EmilJaniak

Zakres kontroli

Ustalenie rzeczowego stanu zaawansowania projektu oraz
por6wnanie ustaleh z danymi przedstawianymi przez
beneficjenta we wnioskach o platnoSC oraz innych
dokumentach
Potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego projektu i

osiqgnigcia cel6w projektu (na dzieri kontroli)
Ustalenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z przyjqtym
harmonogramem
Weryfikacjg, czy majqtek wytworzony lub zakupiony w celu
realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z celami
projektu
Sprawdzen ie podstawowych doku ment6w formal no-prawnych
zwiqzanych z projektem i kontraktami (m.in. pozwolefl na
uZytkowanie, podpisanych kontrakt6w)
Zapewnienie przez Beneficjenta odpowiedniego nadzoru nad
prowadzonymi pracami budowlanymi
Prowadzenie ptzez Beneficjenta prac promocyjnych i

informacyjnych
Zach owa n ie przez Be nef icjenta zasad d otyczqcych
archiwizacj i dokument6w

10 Metodyka kontroli

Podczas kontroli Beneficjenta, ZKzapoznal siq z wybranymi
dokumentami obejmujqcymi nastqpujqce typy dokumentacji
kontraktowej i projektowej:

Dokumentacja projektowa, w tym wybrane fragmenty
dokumentacj i powykonawczej

- Umowy i aneksy do um6w oraz gwarancje nalezytego
wykonania
Protokoly stanu zaawansowania rob6t

- Raporty miesiqczne Nadzoru
- Harmonogramyinwestycji

Dokumenty odbiorowe
- Protokoly przekazania dokumentacji
- Zestawienia urzqdzen wygenerowane przez system TRISTAR
- Kopie artykul6w prasowych oraz material fotograficzny

ewidencjujqcy dzialalnoS6 promocyjnq i informacyjnq
- Decyzjelokalizacyjne
- Umowy wrazzaneksami i dokumentami poSwiadczajqcymi

wystawienie gwarancji nalezytego wykonania
- Dokumentacja pomocnicza przv urzadzeniach svstemu
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(schematy elektryczne, logiczne polqczefi w szafach
sterown ikow i seruverown iach),

- Korespondencja pomiqdzy Beneficjentem lub Nadzorem a
Wykonawcq

Dodatkowo podczas kontroli przeprowadzono wizje lokalne
obejmujqce:

sprawdzenie centr6w zarzqdzania i sterowania ruchem oraz
seruverown i w nastqpujqcych lokalizacjach :

. Budynek PLO (ul. Lutego 24 w Gdyni),

. ZarzEd Dr6g i Zieleni w Gdansku (ul. Wyspiariskiego ga w
Gdahsku).

sprawdzenie zasad archiwizacji dokument6w w nastqpujqcych
lokalizacjach:
. UrzEd Miasta Gdynia (Al. Marszalka J. Pilsudzkiego 52t54

w Gdyni),
o Centrum Zarzqdzania i Sterowania Ruchem w Zarzqdzie

Dr6g i Zieleni (ul. Lutego 24 w Gdyni),
. ZarzEd Dr6g i Zieleni w Gdahsku (ul. Wyspiahskiego 9a w

Gdafisku).

- sprawdzenie urzqdzefi przydroZnych w Gdafisku i Gdyni, w
tym konstrukcji wsporczych

- sprawdzenie wyposazenia dla pojazd6w transportu miejskiego
dostarczonego w ramach projektu (tramwaj, autobus, trolejbus)

11 Harmonogram kontroli

14.09.15 (ZD\Z, budynek PLO w Gdyni)

. spotkanie z przedstawicielami Beneficjenta

. przeglEd dokument6w odbiorowych dla etapu I i ll
o przeglqd dokumentacji z pomiarow,,Przed"
. przeglEd dokumentacji z dzialal informacyjnych i

promocyjnych

15.09.'15

o wi4a lokalna w budynku ZD\Zw Gdarisku
c wi4a lokalna urzqdzefi Wzydroznych na obszarze

Gdahska

16.09.15 (UMG)

przeg lqd dokumentacj i kontraktowej projektu
protokoly odbiorowe dla etapu lll i lV
personel Wykonawcy i Nadzoru

17.09.15

wizja lokalna Centrum Sterowania Ruchem w budvnku
PLO w Gdyni
wizja lokalna serwerowniw budynku PLO w Gdyni
wizja lokalna urzqdzefi na obszarze Gdyni
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o sprawdzenie sposobu archiwizacji

1 8.09. 1 5 (ZD\Z w Gdansku)

o sprawdzenie sposobu archiwizacji
. przeglqd dokumentacji kontraktowa dla Centrum

Zarzqdzania w Gdarisku
o przeglqd dokumentacjizwiqzanej z akceptacjq materiaNow i

uuadzen
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4 Wykaz skrot6w

ALPR System Automatycznego Rozpoznawa n ia Tabl ic Rejestracyj nych

BT Bluetooth

CUPT Centru m Unijnych Projekt6w Transportowych

PLO Budynek Zarzqdu Dr6g iZieleni na ul. Lutego24w Gdyni

TZT Tablice Zmiennej TreSci

UMG Urzqd Miasta Gdyni

WoD Wniosek o Dofinasowanie

WPR Wydziale Projektow Rozwojowych

zDiz Zarzqdzie Dr6g i Zieleni

ZK Zesp6l Kontrolujqcy
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5 Wyniki kontroli

5.1 Realizacja projektu, w tym rob5t budowlanych

5.1.1 Zakres rzeczowy projektu

1. Przebudowa iadaptacja pomieszczeri budynku PLO przy ul. 10 Lutego24w Gdyni na Centrum
Zarzqdzania i Sterowania Ruchem w Gdyni oraz przebudowy i adaptacji budynku przy ul.
Wyspiansklego 9a w Gdansku na Centrum Zarzqdzania i Sterowania Ruchem w Gdafisku oraz
urzqdzenia Stanowiska Sterowania Ruchem w Sopocie (w sklad Centr6w wchodzic bgdq sale
operacyjne zawierajqce stanowiska operatorskie, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia
inzynierii ruchu);

2. Dostawa i uruchomienie wielkoformatowych 6cian graficznych, przeznaczonych do prezentacji
obraz6w z kamer oraz innych informacji systemowych;

3. Dostawa i uruchomienie stanowisk operatorskich (8 w Gdafsku, 6 w Gdyni i 1 w Sopocie);

4. Dostawa i uruchomienie urzqdzefi teleinformatycznych w Centrach;

5. Dostawa i uruchomienie systemu transmisjidanych;

6. Dostawa i uruchomienie systemu rejestracji i nadzoru wizyjnego;

7. Dostawa i uruchomienie informatycznego systemu zarzqdzania ruchem (systemu rejestracji
wykroczed drogowych, systemu informacji o ruchu, systemu vywrrv informacjio ruchu i planowania
podrozy, systemu informacji parkingowej, systemu informacji pasazerskiej, systemu
dyspozytorskiej informacji o pojazdach transportu zbiorowego);

8. Dostawa i uruchomienie oprogramowania dla nadrzqdnego system u zarzqdzania ruchem,

9. Dostawa i uruchomienie oprogramowania dla obszarowego systemu sterowania ruchem;

10. Dostawa i uruchomienie oprogramowania do planowania i symulacji ruchu;

1'1. Dostawa i uruchomienie oprogramowania do projektowania program6w sygnalizacji;

12. Budowa kanalizacji kablowej systemowej i lokalnejw Gdarisku, w Gdyni i Sopocie

13. Budowa Swiatlowodu i lokalnych wqzl6w transmisji danych LWT w ww. ciqgach ulic oraz
polqczeh Swiatlowodowych (w tym redundancyjnych) w istniejqcej i powstajqcej kanalizacji;

14. Modernizacja sygnalizacji Swietlnych (budowa / modernizaqa sygnalizacji / dostosowanie /
wymiana sterownikow sygnalizacji, wymiana sygnalizator6w na energooszczgdne LED, masztow,
uzupelnienie systemu detekcji, kanalizacji kablowej lokalnej i kabli) iwlqczenia ich do systemu na
152 skrzy2owaniach i przej5ciach dla pieszych;

15. Budowa stacji pomiaru ruchu;

16. Budowa 79 kamer nadzoru wizyjnego;

17. Budowa 13 Drogowych Stacji Meteorologicznych;

18. Budowa 23 rejestrator6w przekroczenia prqdkosci z identyfikacjq pojazdow;

19. Budowa 35 rejestratorow przejazdu na czerwonym Swietle z identyfikacjq pojazdow;

20. Budowa 18 tablic i 8 znakow zmiennej tre5ci;
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21. Budowa 15 tablic informacji parkingowej;

22. Budowa 32 znakow informacji parkingowej;

23. Budowa 79 tablic informacji pasazerskiej na przystankach autobusowych itramwajowych;

24. Dostawa i montaz 22 Terminali Informacji Pasazerskiej;

25. Montaz komputer6w pokladowych i urzqdzeri identyfikujqcych dla sterowania priorytetowego w
7 45 pojazdach transportu zbiorowego;

26. Opracowanie projekt6w sygnalizacji Swietlnej w bran2y inzynierii ruchu dla sygnalizacji
wlqczanych do systemu;

27 . Przeprowadzenie pomiarow ruchu;

28. Opracowanie projekt6w budowlanych oraz projektow wykonawczych dla calo5ci przedsiqwziqcia.

5.1.2 Umowa podstawowa

Umowa nr KB/1051U1123-W12012 na wykonanie rob6t budowlanych "Zintegrowany System ZarzEdzania
Ruchem TRISTAR" wraz z aneksami i umowami uzupelniajqcymi

Umowa nr KB/1 05/Ull23-W 12012 Uwagiz kontroli

Nr Umowy Umowa podstawowa (nr KB/105/Ull23-w12012)wraz z aneksami (Aneks 1, Aneks 2,
Aneks 3, Aneks 4, Aneks 5, Aneks 6, Aneks 7, Aneks 8, Aneks 9, Aneks 10, Aneks
11, Aneks 12, Aneks 13, Aneks 14, Aneks 15, Aneks 16, Aneks 17, Aneks 1g. Aneks
19, Aneks 20) oraz umowy na roboty uzupelniajqce

. nr KBl107lull24-w12014wrazz aneksami (Aneks 112014, Aneks 2t2014 i

Aneks 312015)

. nr KBl459lUll71-Wl20l4wrazzaneksem nr 112014

Data umowy Umowa nr KB/'1 05lull23-w12012: 20.02.2012*, umowa na roboty uzupelniajqce nr
KB | 1 07 lul 124-W 1201 4: 25.02.201 4*, u mowa na roboty uzu peln iajqce n r
KBI 459 lullT 1 -W 1201 4: 07 .07 .201 4*
*Z uwagi na du2q ilo6c aneks6w, ich dat aneks6w nie uwzglgdniono w niniejszej tabeli

Przedmiot
umowy

Przedmiot umowy obejmuje:

1. Przebudowg pomieszczefi, wyposazenia i uruchomienie Centrum
Zarzqdzania i Sterowania Ruchem w Gdyni

2. wyposazenie pomieszczeh i uruchomienie centrum Zarzadzaniai
Sterowania Ruchem w Gdafisku

3. WyposaZenie pomieszczeh i uruchomienie Stanowiska Sterowania Ruchem
w Sopocie

4. Dostawq informatycznego systemu zarzEdzania ruchem pojazd6w
i n d ywid ua I n y ch oraz pojazd 6w tra n spo rtu zb iorowego

5. Dostawqobs3royggglynamicznegosystemu sterowania ruchem pojazd6w

10
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ze sterowaniem priorytetowym dla pojazd6w transportu zbiorowego

6. Budowg kanalizacji kablowej w pasach drogowych ulic objgtych systemem

7. Budowq kabla swiatlowodowego umieszczonego w kanalizacji kablowej

B. Budowq lokalnych i obszarowych wgzl6w transmisji danych

9. Przebudowq i budowq sygnalizacji Swietlnych wtaz z urzqdzeniami do
priorytetowego ste rowan ia d la trans po rtu zbiorowego

10. Budowg systemu kamer nadzoru wizyjnego

11. Budowq konstrukcjiwsporczych wrazz fundamentami dla urzadzefr
sterowania ruchem

12. Budowg systemu rejestrator6w wykroczeh drogowych

13. Budowg systemu identyfikacji pojazd6w z automatycznym rozpoznawaniem
tablic rejestracyjnych

14. Budowgdrogowychstacjimeteorologicznych

'15. Budowq tablic i znak6w zmiennej tre5ci

16. Budowg tablic i znak6w informacji parkingowej wraz z systemem napelniania
parkingow

17. Budowg tablic informacyjnych na przystankach komunikacji zbiorowej

18. Instalacjg terminali informacji dla pasazer6w

19. Montaz komputerow pokladowych w pojazdach transportu zbiorowego

20. Montaz urzqdzeri identyfikujqcych dla priorytetowego sterowania
syg na I izacjq Swietl nq na pojazdach tra n spo rtu zb iorowego

21. Prace rozbi6rkowe

22. Prace ziemne

23. Odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjno-montaZowych

24. Dostawq meblido pomieszczeri opisanych w punktach ,l) i2) umowy

25. Szkolenieprzedstawicieliuzytkownikow

26. zarzqdzanie sygnalizaciq Swietlnq w trakcie realizacji przedmiotu
zam6wienia

27. Wykonanie projekt6w budowlanych i wykonawczych

28. Pelnienie nadzoru autorskiego

29. wykonanie i uzupelnienie projekt6w docelowej organizacji ruchu w bran2y
inzynierii ruchu

30. wykonanie i uzupelnienie projekt6w tymczasowej organizacji ruchu

31. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

32. wykonanie docelowej organizacji ruchu w branZy inzynierii ruchu

33. Wykonanie pomiar6w ruchu

1,L
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34. Montaz tablic itabliczek informacyjnych oraz stalych tablic pamiqtkowych.

Wykonawca Qumak - Sekom S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134

Umowny termin
wykonania
umowy

Aneksem nr 1912014 z dnia 30.06.2014 do umowy KBt10sluY23-wl2o1r2 termin
zakonczenia rob6t i uruchomienia systemu dla zakresu etapu lll i lV ustalono na
dzieh 31 .07.2014. Do tego dnia, tj. 31.07 .2014 wykonawca mial r6wniez zglosic
gotowo5c do odbioru robot.

Wykonawca zglosil w dniu 31 .07 .2014 zakohczenie rob6t etapu lll i lV i gotowosc do
odbioru jednakze Nadz6r potwierdzil zakohczenie robot w terminie umownym tylko
dla etapu lll. Natomiast potwierdzenie zakohczenia rob6t etapu lV przez Nadz6r
mialo miejsce w dniu 12.08.2014. W zwiqzku ztym opo2nieniem (12 dni) Beneficjent
nalozyl karg finansowE na Wykonawcg Systemu.

Dla umow na roboty uzupelniajqce ustalono nastqpujqce terminy umowne:

1. Umowa nr KBl107lull24-w12014. Aneksem nr 3t2015 z dnia 27.02.201s
ustalono zakoficzenie rob6t oraz zgloszenie gotowoSci do odbioru robot do
dnia 15.05.2015r.

2. Umowa nr KB/459/Ull71-W12014. Zakoficzenie rob6t do 10.10.2014r. oraz
zgloszenie gotowosci do odbioru rob6t do dnia 31 .10.2014r. w zwiqzku z
op6znieniem (8 dni) Zamawiajqcy nalo2yl karq finansowq na Wykonawcq.

Status umowy Umowa podstawowe: w trakcie odbior6w kohcowych etap lll i lV. Etap I i ll
zakoficzony. Po odbiorze kofcowym lll i lV nastqpi przeprowadzenie pomiarow
ruchu ,,Po" oraz szkolenia uzytkownik6w.

Umowy na roboty uzupelniajqce: w trakcie odbior6w kohcowych.

Personel Sprawdzono personelwykonawcy systemu pod kqtem wymagah Beneficjenta. Lista
personelu wykonawcy znajduje siq w zalqczniku 2. Kontrola obiqla analizg
zyciorys6w zloZonych przez wykonawcg systemu do Nadzoru jak i innych
dokument6w kwalifikacyjnych tj. uprawnienia zawodowe i nie wykazala niezgodnoSci.

5.1.3 Inne umowy, na podstawie kt6rych poniesiono wydatki kwalifikowane

Umowa Status

"Koncepcja zintegrowanego systemu zarzqdzania ruchem na
obszarze Gdaf ska, Gdyni i Sopotu" (nr KBt I tUU 1 M t2007, Aneks

1, Aneks 2)
umowa zakoficzona

Koreferat dotyczqcy opracowania "Koncepcja zintegrowanego
systemu zarzqdzania ruchem na obszarze Gdanska, Gdyni i

Sopotu" (nr KBI 17 1 tUP | 4glW t2008\
umowa zakoficzona

Badania gruntowo-wodne dla Zintegrowanego Systemu
Zazqdzania Ruchem TRISTAR w Gdarisku, Gdyni i Sopocie (nr

KB | 467 I UP | 129AlU/2008)
umowa zakoficzona
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Opracowan ie doku mentacj i p rojektowo-kosztorysowej
zintegrowanego systemu zarzqdzania ruchem TRISTAR dla

przedsiqwzigcia pn.:"Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w
obszarze centralnym Tr6jmiasta z zastosowaniem

Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania Ruchem TRISTAR" (nr
KBl526lUll154M12009; Aneks 1; Aneks 2; Aneks 3)

umowa zakoficzona

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zintegrowanego Systemu
Zarzqdzania Ruchem TRISTAR w Gdafisku, Gdyni i Sopocie.

Aktualizacja w zwiqzku ze zmianq zakresu rzeczowego projektu
(nr KB t281 | UR/5-W20 1 0)

umowa zakoficzona

Aktualizacja Studium Wykonalno5ci dla projektu pn.: "Wdrozenie
Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania Ruchem TRISTAR w

Gdarisku, Gdyni i Sopocie". Aktualizacja w zwiqzku ze zmianq
zakresu rzeczowego projektu (nr KB | 424 I Ut I I 56 M 120 I 0)

umowa zakof-tczona

Opracowan ie kom pl eksowej doku mentacj i projektowej
przebudowy obiektu budowlanego, polozonego przy ul.

Wyspiafiskiego 9A we Wrzeszczu, zptzeznaczeniem na Centrum
Zarzqdzania w Gdarisku, w ramach Przedsiqwzi g cia Euro 20 1 2
pn. ,,Zintegrowany System Zarz4dzania Ruchem TRISTAR" (nr

86/8/2010;Aneks 1)

umowa zakohczona

Przebudowa obiektu budowlanego polozonego przy ul.
Wyspiahskiego 9a w Gdahsku-Wrzeszczu z pzeznaczeniem na

Centrum Zarzqdzania w Gdafisku (nr B5lCl201l)
umowa zakofrczona

5.1.4 Podsumowanie kontroliw zakresie prac budowlanych
0?.tL-?d{-a'

Kontrola wykazala, ze system TRISTAR byl realizowany zgodnie z terminapi umownymi za wyjqtkiem _ $il
opo2nienia dla zakonczenie robot w terminie umownym tytko dta etaputvy(. OoecnL trwajq'qtgrp^$X'$ 

"kohcowe dla poszczegolnych bran2 i dla poszczegolnych obspar6w (Gilansk, Gdynia, *nof.{ ki'u"(WA
zaawansowanie moze wskazywac, ze odbior koncowy dla etaiiu' lV moze zakoftczyc sib.ib&Eze w" fplir"-
pa2dzierniku br. 

\N oiciecn
Podczas kontroli sprawdzono dokumentacjq powykonawcz1 przechowywanq w Centrum Zarfqdzania i

Sterowania Ruchem w Zarzqdzie Dr6g i Zieleni (ul. Lutego 24 w Gdyni) oraz w pomieszcze niach Zarzqdu
Dr6g i Zieleni w Gdafrsku (ul. Wyspiahskiego 9a w Gdaisku), m.in. komplet dokument6w dla wgzla
Wielkopolska - Giedymina w Gdyni, komplet dokumentacji branzy inzynierii ruchu, dokumentacjq
projektowq oraz wybrane dokumenty dotyczqcymi urzqdzeh zastosowanych w systemie TRISTAR tj.
deklaracje wyprodukowania dla tablic TZT wraz z wyposazeniem i konstrukcjami wsporczymi, stacji
meteorologicznei wraz z calym wyposaZeniem, urzqdzefi ALPR, urzqdzeft BT oraz urzadzefi lT
zainstalowanych w serwerowniach.

Wizje lokalne w terenie potwierdzily, 2e urzqdzenia sq wybudowane i podlqczone do Systemu jak r6wniez
stosownie oznaczone tabliczkami co zosta{o udokumentowane w zalqczniku nr 3. ponadto wizje w
serwerowniach potwierdzily, 2e zar6wno urzqdzenia jak i okablowanie jest prawidlowo oznaczone,
zabudowa szaf jest uporzqdkowana a wszystkie systemy wspomagajqce sprawne i dzialal1ce
(klimatyzacja, kontrola dostgpu, zasilanie, w tym zasilanie awaryjne).
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Ponadto podczas wizji lokalnej w budynku Centrum Zarz4dzania i Sterowania Ruchem w Gdafisku nie
stwierdzono, Ze wyremontowane pomieszczenia objqte umowq sq wykorzystywane do innych celow niz
przewidziane umowE 851C12011 co jest r6wniez przedstawione na materiale fotograficznym w zalqczniku nr 3.
Wniosek ten dotyczy r6wnie2 urzqdzert przydrolnych, urzqdzen zainstalowanych w transporcie zbiorowym, w
centrach zarzqdzania i sterowania ruchem czy w serwerowniach.

Raport zwili lokalnych z dokumentacjq fotograficznqznajduje siq w zalqczniku nr 3.

5.2 Realizacja uslugi nadzoru inwestorskiego

5.2.1 Umowy

Nadz6r projektu realizowany jest na podstawie nastgpujqcych um6w:

5.2.2 Personel Nadzoru

Lista personelu znajduje sig w zalqczniku nr 5 do Informacji pokontrolnej. Podczas kontroli sprawdzono
kwalifikacje personelu Nadzoru wymagane przez Beneficjenta w slwZ do umowy KBt78tu/l6-wt2o12
oraz uprawnienia zawodowe. Sprawdzenie nie wykazalo niezgodno5ci.

5.2.3 Podsumowanie

Podczas kontroli sprawdzono realizacjq nadzoru w ramach umowy podstawowej tzn. czynno6ci nadzoru
wyn i kaj qce z u m owy nr KB 17 8 | lJll 1 6-W t20 1 2. Przeanal izowa no nastqpujqce doku menty:

Lp. Nazwa umowy Nadz6r Status

4
I

Wyb6r nadzoru inwestorskiego dla zadania
Wykonanie rob6t budowlanych "Zintegrowany
System Zarzqdzania Ruchem TRISTAR" (nr

KB|T Slull 1 6-W 12012 oraz 1 3 aneks6w)

Grontmij Polska Sp.
z o.o. z siedzibq w
Poznaniu (60-164),
ul. Zigbickiego 35

Tniva realizacja umowy
pelnienie uslugi nadzoru
inwestorskiego.

z

Nadz6r Inwestorski nad realizacjE umowy o roboty
budowlane:,,Pzebudowa obiektu budowlanego

poloZonego przy ul. Wyspiariskiego 9a w Gdahsku-
Wrzeszczu z przeznaczeniem na Centrum
Zarzqdzania w Gdarlsku" (nr 811B,12011)

Biuro Obslugi
Inwestycji INWEST-
WYBRZEZE Sp. z
o.o. z siedzibq w

Gdyni (81-537), ul.
t-uZvcka 3B

Umowa zakonczona

3

Nadz6r inwestorski nad zadaniem Wykonanie rob6t
b u d owl a nych "Zi nteg rowa n y Syste m Zarzqdzania

Ruchem TRISTAR" - umowa na roboty
uzu peln iajqce (n r KB/203 lul | 37 -W 1201 4 ; Aneks

112014; Aneks 212014)

Grontmij Polska Sp.
z o.o. z siedzibq w
Poznaniu (60-164),
ul. Ziqbickiego 35

Trwa realizacja umowy
pelnienie uslugi nadzoru
inwestorskiego.
Procedura odbioru
koncowego jest w toku.

4

Nadz6r inwestorski nad zadaniem Wykonanie rob6t
b u d owl a nych "Zi nte g rowa ny Syste m Zarzqdzania

Ruchem TRISTAR" - umowa na roboty
uzupelniajqce (nr KB/458 tutt7 0-W t201 4)

Grontmij Polska Sp.
z o.o. z siedzibq w
Poznaniu (60-164),
ul. Zigbickiego 35

Truva realizacja umowy
pelnienie uslugi nadzoru
inwestorskiego.
Procedura odbioru
koricowego rob6t
wykonanych w ramach
umowy nr KBl459lUll71-
W12014 z dnia
07 .07.2014 r. jest nadal
w toku.
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. Raporty miesigczne nr 1B (lipiec 2013), nr 22 (listopad 2013), nr 30 (lipiec 2014) oraz nr 3l
(sierpien 2014)

. Dokumenly zwiqzane z zatwierdzeniem kompletnoSci dokumentacji powykonawczej oraz odbioru
etapu lll i lV, kt6rych kopie znajdujq sig w zatqczniku nr 4.

e Protokoly przekazania terenu budowy (m.in. lV etap, budynek pLO)

. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie

r Protokoly stanu zaawansowania rob6t dla umowy podstawowej dla miasta Gdarisk

o Protok6t odbioru koricowego inwestycjietapu ll iprzekazanie do uzytkowania inwestycji

o Protok6l odbioru kohcowego inwestycji etapu I i przekazanie do uzytkowania inwestycji

. Kompletno6c wybranej dokumentacji powykonawczej (dla wgzla Wielkopolska - Giedymina w
Gdyni oraz branzg inzynierii ruchu.

Na podstawie analizy tych wybranych dokument6w ZK potwierdza, ze Nadzor inwestorskijest
prowadzony zgodnie z umowq.

5.3 Wska2niki realizacji projektu

W zwiqzku z realizaqq Projektu zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do aneksu do WiD pOlS.0g.03.O0-00-
004110-02 z dnia 15.10.2014 r. Beneficjent zobowiqzal siq osiqgnq6 nizej wymienione wskazniki:

Wskainiki
Naaa wskalnika .reqnos:

ka
wanosc
bazowa

IlYartoSC docelowa'

2047 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Og6lem
Wska2niki produktu

Liczba
zainstalowanych
systemow

SZI, 0 0 0 0 0 0 1 1

Wskazniki rezultatu

Skrocenie globalnego
czasu przejazdu
wszystkich pojazd6w

ok 0 0 0 0 U 0 0 0 0 5,5

Skrocenie globalnego
czasu podrozy
5rodkami transportu
zbrolowego

% 0 0 U 0 0 0 0 0 0 6.5 65

Wska2nik produktu nie zostal osiqgniqty na dzieh kontroli.

Podczas prowadzonej kontroli Beneficjent pokazal w pelni dzialalqcy system, na kt6ry skladaly sig dwa
centra zarzqdzania i sterowania ruchem, dwie serwerownie oraz urzqdzenia przydrozne zasilone i

poiqczone z centrami stosownym okablowaniem. Testy wybranych funkcji przeprowadzone dla ZK z
poziomu stacji operatorskich w obu centrach sterowania ruchem jak i funkcje zaprezentowane ze stacji
roboczej dyspozytora ruchu w Centrali Ruchu ZarzEdu Miejskiego w Gdahsku potwierdzily, ze system
dziala i spelnia funkcje, do jakich zostal wybudowany. Ponadto inwestycje budowlane realizowane w
ramach pozwolenia na budowg zwiqzane z przebudowq obiektu budowlaneg o przy ulicy Wyspiahskiego
9a w Gdaisku oraz budynkiem PLO w Gdyni zostaly juZ formalnie ukonczone. Jednakze do czasu
podpisania protokol6w odbioru koricowego dla etapu lll i lV oraz przekazania do uzytkowania inwestycji
nle mozna potwierdzi6 osiqgnigcia wskaznika produktu.
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Na potrzeby obliczenia wska2nik6w rezultatu, Beneficjent zdefiniowal w Specyfikacji lstotnych
Warunk6w Zam6wienia wymagania dla przeprowadzenia pomiar6w ruchu dla wszystkich pojazd6w, w
tym pojazd6w transportu zbiorowego. Zgodnie z tymi wymaganiami Wykonawca projektu opracowal
metodologiq, a po jej zatwierdzeniu przez Beneficjenta wykonal tzw. pomiary ruchu ,,Przed". pomiary te
dostarczyty Beneficjentowi wartoSci referencyjne, kt6re posluzq do por6wnania z wynikami pomiar6w
ruchu ,,Po" i weryfikacji osiqgniqcia wska2nikow rezultatu na zalo2onym poziomie.

Wyniki pomiarow,,Przed" znajdujq siq z nastqpujqcych dokumentach:

. R-010-Raport z pomiar6w PRZED - wstgp,

. R-01A-Raportz pomiar6w PRZED-GDYNIA- Faza 1,

. R-01B-Raport z pomiar6w PRZED-GDYNIA - Faza 2,

. R-02A-Raport z pomiar6w PRZED-SOPOT - Faza 1 ,

. R-02B-Raport z pomiar6w PRZED-SOPOT - Faza2,

o R-03A-Raport z pomiar6w PRZED-GDANSK - Faza 1 ,

o R-03C-Raportzpomiar6w PRZED-GDANSK - Faza2.

WskaZniki rezultatu bgdq sprawdzone po przeprowadzeniu ostatecznego odbioru dla etap6w lll i lV oraz
oddaniu ich do uzytkowania. Z rozm6w z Beneficjentem wynikalo, 2e Wykonawca jest gotowy do
rozpoczqcia przeprowadzenia pomiar6w ruchu,,Po" jeszcze w pa2dzierniku br., oczywiscie po podpisaniu
protokolu odbioru koricowego dla etap6w lll i lV.

W celu okreSlenia osiqgniqtych warto5ci wska2nik6w rezultatu zakladanych dla projektu we wniosku o
dofinansowanie przedsiqwziqcia, Beneficjent zleci niezaleznemu podmiotowi, w ramach zam6wienia
publicznego, wykonanie opracowania na podstawie badafi ,,po" przeprowadzonych w ramach umowy z
Wykonawcq Systemu. Opracowanie bqdzie zawieralo analizq wynikow pomiar6w oraz weryfikaqq, przy
zachowaniu sp6jnoSci i por6wnywalnoSci z metodologiq zastosowanq podczas szacowania ex-ante
warto6ci przedmiotowych wska2nik6w na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w 200g r., czy
warto5ci zaloZonych w dokumentacji aplikacyjnej wska2nik6w rezultatu zostaly osiqgnigte.

Ponadto Beneficjent zadeklarowal, ze osiqgniecie wskaznikow rezultatu przekaae do CUpT w ramach
raportu z osiqgnigtych efektow.

5.4 Dzialania informacyjne i promocyjne

Kontrola objqla dokumentacjg informacyjnq i promocyjnq zgromadzonq i przechowywanq pzez
Beneficjenta w budynku PLO w Wydziale Projektow Rozwojowych. Dokumenty zawieral zar6wno umowy
na realizacj? prac informacyjnych oraz promocyjnych jak i material dowodowy potwierdzajqcy ich
przeprowadzenie.

W ramach kontroli sprawdzono nastgpujqce umowy:

' 3 umowy na publikacjg prasowq na w sumie 6 artykul6w prasowych i wkladki do dziennik6w
regionalnych

o sl(285/PzPl3-w12011 z Agora s.A. z dnia 17.0i.2011, obowiqzuje do 31.12.2011;

o Umowa SKl11slPZPl2-W12012 z Agora S.A. z dnia 22.12.20'l 1, obowiqzuje od 1.1.2012
do 31.12.2012;
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o Umowa SK148|PZPl3-w12013;

. UmowQ na opracowanie banera reklamowego nr KB/3371U11114-W12011 z Sopockq Agencjq
Grafiki i Reklamy "Swiatlo.Ciefi" Marcin Byks z dnia 27 .06.2011

. Umowa na wykonanie i dostarczenie naklejek i tabliczek informacyjnych nr KBl1270lUll2gO-
W12012 z dnia 26.11.2012 r., ktorymi zostal oznakowany sprzqt i urzqdzenia
wybudowane/nabyte/zmontowane w ramach Projektu (w tym pojazdy transportu publicznego).

Wykonanie oznakowania w pojazdach transportu publicznego, tablic informacyjnych, stalych tablic
pamiqtkowych i tabliczek pamiqtkowych jest realizowane w ramach umowy na wykonanie robot
budowlanych "Zintegrowany System Zarzqdzania Ruchem TRISTAR" nr KB/10SlUll23-W12012 za
wyjqtkiem tabliczki informacyjnej dla Centrum Zarzqdzania i Sterowania Ruchem w Gdansku.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoSci ponizej 207.000 euro na uslugq wykonania i publikacji wkladek
zawierlqcych instrukcjg uzytkowania Systemu TRISTAR dla kierowcow i pasazer6w komunikacji
publicznej, zostal wyloniony wykonawca (POLSKA PRESS Sp. z o.o.). Umowa nr KB/517ilJv1T7-W:2O1S
zostala zawarla dnia 20.08.2015 r

Na podstawie zebranych przez WPR materialow ustalono, ze:

. Zaprezentowany zbior zdjqc potwierdzal umieszczenie trzech tabliczek informacyjnych w
docelowych lokalizacjach (w przypadku Centrum Zazqdzania i Sterowania Ruchem w Gdahsku i

Centrum Zazqdzania i Sterowania Ruchem w Gdyni zostalo to dodatkowo sprawdzone podczas
wizji lokalnej),

. Zgromadzone zdiqcia potwierdzaiq wybudowanie 12 tablic informacyjnych,

o Nie mozna potwierdzic wybudowania 12 stalych tablic pamiqtkowych, jednakze zgodnie z WoD,
Beneficjent ma 6 miesiqcy od daty zakonczenia rzeczowq realizacji projektu,

I Zakupione naklejki byty wykorzystywane do oznaczania dokument6w i urzqdze(t a ich jakos6 ani
forma graficzna nie budzila zaslrzezeh i byla zgodnazwylycznymi polis

r Materialy archiwalne z publikacji prasowych dotyczqcych projektu zawieraly kilkanaScie
kolorowych kserokopii artykul6w

. Wydrukowane rzuty ekran6w ze stron internetowych Beneficjenta i Partner6w zawieraly baner
informacyjny zgodnie z WoD. Baner ten przekierowuje ze strony internetowej do informacji o
projekcie.

. Spotkanie inaugurujqce nie mialo miejsca z uwagi, ze zgodnie z WoD odbgdzie siq po
zakohczen iu rzeczowq real izacj i projektu.

Ponizej dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli:
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Rysunek 1. Oznakowanie w tramwaju wyposazonego w urzqdzenie pokladowe i antene GpS.

Rysunek 2. Tabliczka informacyjna dla stanowiska sterowania ruchem w Sopocie
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Rysunek 3. Artykul prasowy dotyczqcy projektu

Podczas kontroli dzialafi informacyjnych t promocyjnych Beneficjenta nie stwierdzono niezgodnoSci ani
odstgpstw.

5.5 Archiwizacja

Metoda archiwizacji dokument6w dla Projektu zostala ustanowiona w Zarzqdzeniu nr 699/11All/R
Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 26 stycznia 2011 roku. Zgodnie zZarzqdzenrem, procedura ta obejmuje
wszelkie dokumenty zwiqzane zrealizaqq Projektu w okresie realizacji POIiS oraz 3 lat od zamkniecia
Polis i zostala szczeg6lowo opisana w zalqczniku 6 do zarzqdzenia.

Zarz4dzenie nr 15731114,A/l/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 sierpnia 2014 roku wprowadzilo zmiany
do zarzqdzenia nr 699/11A/l/R, w tym zmiany do zalqcznika nr 4 z procedurq archiwizacji dokument6w.

Procedura obejmuje:

. Miejsca przechowywania dokument6w wg rodzaj6w

. Spos6b przechowywaniadokument6w

. Czas przechowywania dokument6w

o Archiwizaqa i zabezpieczenie dokument6w

ffi.r:tu'!t#.e@$sl@dxr.j {rry3
@@Ee':@

'@el4il'd@r@lfu!)r*.*nd
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W trakcie kontroli przeprowadzono:

o kontrolQ dokument6w przechowanych w pomieszczeniach budynku Urzqdu Miasta Gdyni w
Gdyni, Al. Marszalka Pilsudzkiego 52t54

o kontrolg dokumentow przechowanych w pomieszczeniu Centrum Sterowania Ruchem w
Zarzqdzie Drog i Zieleni w Gdyni, ul. Lutego 24

o kontrolQ dokument6w przechowywanych w pomieszczeniu Zarz4du Dr6g i Zieleni w Gdahsku, ul,
Wyspiahskiego 9a.

Ponadto sprawdzono protokoly przekazania dokument6w Projektu do poszczegolnych uzytkownikow.

Nie stwierdzono niezgodno5ci ani odstqpstw w tym zakresie.

5.5.1 Budynek Urzgdu Miasta Gdyni

W budynku Urzgdu Miasta Gdyni skontrolowano pomieszczenia Wydzialu Inwestycji, pokoje 235, 233,
227 i 219. Zgodnie z procedurq w pomieszczeniach znajdowaly siq:

o dokumentacja techniczna dotyczqca realizacji projektu na obszarze Gminy Miasta Gdynia,

r dokumentacjaprzetargowa,

o unlowy i dokumentacja rozliczeniowa,

. korespondencja z Wykonawcami,

r Korespondencja z CUPT.

Szafki oraz segregatory byly prawidlowo oznaczone i przechowywane, zgodnie z ZalEcznikiem 4, punkt
t.2.

Ponizej zapis fotograficzny z kontroli ww. pomieszczefi.
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Rysunek 4. Dokumenty przechowywane w Urzgdzie Miasta Gdynia

Nie stwierdzono niezgodnoSci ani odstgpstw w tym zakresie.

5.5.2 Zarzqd Drog i Zieleniw Gdyni

W budynku Urzgdu Miasta Gdyni skontrolowano pomieszczenia Centrum Sterowania Ruchem w
Zarzqdzie Dr6g i Zieleni w Gdyni. W oznakowanych prawidlowo szafkach znajdowaly siq dokumenty
techniczne, w tym instrukcje i podrqczniki, dokumentacja powykonawcza dla branzy teletechnicznej,
dokumentacja odbiorowa, z pomiar6w oraz dokumentacja przekazana ZD\Z jako uzytkownikowi systemu
TRISTAR.

Ponizejzapis fotograficzny z kontroli ww. pomieszczeh.
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Rysunek 5. Dokumenty przechowywane w ZD\Z w Gdyni

Nie stwierdzono niezgodno6ci ani odstqpstw w tym zakresie.

5.5.3 Zarzqdu Dr6g i Zieleni w Gdafisku

ZD\Z jako uzytkownik systemu TRISTAR przechowuje przekazanq dokumentacjg powykonawczq, w tym
dokumentacja materiafowa, podrgczniki, dokumenty dotyczqce obszaru lT i sterowania ruchem.

R6wniez w przypadku uzytkownika kontrola wykazala, ze zarowno szafy jak i dokumenty byly prawidlowo
oznaczone, co przedstawiajq ponizszezdjqcia wykonane w ostatnim dniu kontroli, tj 18 wrzeSnia 2O1Sr.

22



A:-COJH":,:31;i:lf ,f ix1"1%i"ilffiTill:ilx%d:f, 
wnesoorazekonomiczneso

Zlecenie Szczeg6lowe nr 7 9 1091201 S

Rysunek 7. Dokumenty przechowywane w ZD\Z w Gdarisku

Rysunek 6. Dokumenty przechowywane w ZDIZ w Gdahsku

5.5.4 Czas przechowywania dokumentow

Wniosek o dofinansowanie wymaga, aby wszelkie dokumenty zwiqzane z realizaqE projektu bqdq
archiwizowane w okresie realizacji POI|S oraz 3 lat od jego zamknigcia. Jest to zgodne z wymaganiami
zaNqcznik do zarzqdzenia 15731l14NllR Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 sierpnia 2014r., w ktorym
wszystkie dokumenty dotyczqce realizacji projektu bgdq przechowywane przez S lat od terminu
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finansowego zakohczenia projektu ti.31J22019 oraz przez kolejne dwa lata, liczqc od pierwszego
stycznia roku nastqpujqcego po roku zakoficzeniaspraw, czylido 31.12.2021.

5.5.5 Przekazanie dokument6w do u2ytkownik6w

Ze sprawdzonych dokument6w wynikalo, ze dokumentacja dotyczqca etap6w l, ll, lll i lV zostala juz
przekazana do uzytkownik6w, m.in. do:

t Zarzqdu Dr6g i Zieleni w Gdahsku,

. ZarzEd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,

. ZarzEd Dr6g i Zieteni w Gdyni.

Kompletno66 dokumentacji jak i jej poprawnoS6 zostaNa potwierdzona protokolarnie przez Nadzor
projektu.

5.6 Wynik kontroli

Podczas kontroli nie stwierdzono niezgodno5ci.

6 Podstawa opracowania

Podstawq niniejszego opracowania jest Zlecenie szczeg6lowe nr 79/0g/201s

7 Zespol opracowujqcy raport

Emil Janiak - Ekspert w zakresie wdrazania system6w ITS

,Atu(q)
EmilJaniak
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8 Spis zalqezntkow

Zal4cznik 1 -Zazqdzenie nr 15731114N1/R prezydenta Miasta Gdyni

Zalqcznik 2 - Personelwykonawcy wtazze zmianami

Zalqcznik 3 - Raport zwili lokatnych

Zalqcznik 4 - Przykadowe dokumenty z pracy nadzoru, etap lll i lV

Zalqcznik 5 - Person el N adzoru

Zalqcznik 6 - Zlecenie nr79t0912015 z dnia 01.10.2105r.
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Agfgtrl.
AECoM jest wiodqcym dostawcq uslug in2ynieryjnych, budowlanych oraz technicznych dla instytucji AECOM polska
publicznych oraz sp6fek sektora prywatnego na calym 6wiecie. oferujemy pe{en zakres uslug w Sp. z o.o.
ramach zazqdzania programami, pranowania, projektowania, in2ynierii system6w or". ooro", 3!_TiAilr::1"*"
technicznej, budownictwa i zarzqdzania, demontazu i zamykania instalacjijqdrowych. polska
Nasza dzialalnosd koncentruje sig na kluczowych dla nas sektorach: instytucji rzqdowych, ropy www.aecom.com

i gazu, infrastruktury, energii oraz przemyslu.


